
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Biuletyn Parafialny 

Parafii pw. bł. Doroty z Mątów 

 
 
 
 
 
 

    NR 37; X Niedziela Zwykła- 10 Czerwiec 2018 
         Rdz 3, 9-15; Ps 130; 2 Kor 4, 13 – 5, 1; Mk 3, 20-35 
 

 
 

    

  
. Dzisiaj liturgia otwiera pierwszą kartę 
historii zbawienia. Bóg indaguje mężczyznę 
i niewiastę, którzy przekroczyli przykazanie 
Boże. Adam zrzuca winę na Ewę, ta zaś na 
węża. Łańcuch grzechu ciągnie się dalej 
i poprzez przodków wiąże w swych pętach cały 
rodzaj ludzki. Bóg jednak lituje się nad swoimi 
stworzeniami i zapowiada ludziom zbawienie, 
potępiając jednak bezwzględnie węża: 
„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie 
a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, 
a potomstwo jej, ono zmiażdży ci głowę” (Rdz 
3, 15). Od tej chwili Szatan pozostał wiecznym 
nieprzyjacielem człowieka, usiłując zgubić go 
przez grzech. „Ale sam Pan przyszedł — 
naucza Sobór — aby człowieka uwolnić 
i umocnić, odnawiając go wewnętrznie 
i odrzucając <księcia tego świata> (J 12, 31), 
który trzymał człowieka w niewoli grzechu” 
(KDK 13). Jezus, potomek Niewiasty, syn 
Maryi, przyszedł położyć koniec panowaniu Szatana.  
 „I chodził po całej Galilei... — mówi Ewangelia — wyrzucając złe 
duchy” (Mk 1, 39). Fakt ów wzbudzał tyle entuzjazmu wśród ludu, że uczeni 
w Piśmie — niewierzący i złośliwi — nie mogąc zaprzeczyć jego 
oczywistości, a nie chcąc uznać w Jezusie Mesjasza, przypisują Jego moc 
wpływowi Belzebuba. Nauczyciel odpowiada: „Jeśli Szatan powstał przeciw 
sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim” 
(Mk 3, 26). Istotnie, panowanie Szatana kończy się, lecz z całkiem innego 

Intencje mszalne: 11.06 - 17.06  

 
 
 

Poniedziałek, 11 czerwiec 2018  
700  śp. Alina Jabłońska 
1800  śp. Stanisława(k) Smilgin 
1800 śp. Marianna Błaszkowska (1 rocz.), Franciszek Błaszkowski, 
Leokadia i Florian Opaczewscy, Kazimiera(k) Kachel   
Wtorek, 12 czerwiec 2018   
700 śp. Marek Najdek oraz zmarli z rodziny Najdek i Piernickich  
1800  śp. Stanisław Piekarski 
Środa, 13 czerwiec 2018  
700   śp. rodzice: Jadwiga i Antoni 
1800 Dziękczynna z okazji 60 rocz. urodzin Antoniego Klecha, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia 
1800 Dziękczynna z okazji 89 rocz. urodzin  Emilii Felkiewicz 
Czwartek, 14 czerwiec 2018  
700 śp. Stanisława(k) Smilgin 
1800  śp. Konrad Dzięgielewski (15 rocz.), Bronisława(k) 
Dzięgielewska, zmarli z rodzin Komuda i Ostrowskich 
Piątek, 15 czerwiec 2018   
700  śp. Wiesław Wilmański 
1800 śp. Grażyna Ulatowska 
Sobota, 16 czerwiec 2018   
700  
1800 śp. Janina, Adam, Lech Kozłowscy 
Niedziela, 17 czerwiec 2018   
800 śp. Tadeusz Manelski (21 rocz.), Jadwiga Manelska 
930 śp. Janina Petryk 
930 śp. Antoni (43 rocz.),  Franciszka(k), Mieczysław, Zdzisław z 
rodziny Barańskich 
1100 śp. Barbara Wieczorek 
1230 śp. Mateusz Szarejko 
1230 śp. Eugeniusz Sołtys, Bogdan Jodinis 
1800 śp. Alina Jabłońska (30 dzień po pogrzebie) 

"W Tobie, Panie, jest łaskawość  
       i obfite  odkupienie" (Ps 130, 7) 

Kalendarz 
liturgiczny: 

11 VI – Św. 
Barnaby, Apostoła 

12 VI – św. 
Władysław 
Demski, patron 
diecezji elbląskiej 

13 VI -  św. Antoni 
Padewski, kapłan 

14 VI – bł. Michał 
Kozal, Bp. męczen. 



powodu: przyszedł ktoś silniejszy od niego, Syn Boży, który ma władzę 
„związać go” mocą Ducha Świętego, działającego w Chrystusie. Spór 
zostaje zakończony strasznym oświadczeniem: „Wszystkie grzechy, których 
by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone... Kto by jednak zbluźnił 
przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia” (Mk3, 28-29). 
Grzechem przeciw Duchowi Świętemu jest przypisywanie Szatanowi tego, 
co sprawia Duch Boży, ponieważ — podobnie jak u uczonych w Piśmie — 
grzech ten wypływa z pychy, która przeczy Bogu i odrzuca Go; człowiek 
popełniając ten grzech wyklucza się dobrowolnie ze zbawienia. Bóg nie 
zbawia nikogo, kto nie chce być zbawiony. 
 Po tym jaskrawym wydarzeniu następuje w Ewangelii Marka 
wydarzenie inne, otwierające serce dla nadziei. Kiedy matka Jezusa i inni 
krewni przyszli szukając Go, On odpowiada: „Kto pełni wolę Bożą, ten mi 
jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3, 35). Wszyscy, którzy idąc za Jego 
przykładem przyjmują i wypełniają wolę Ojca, są z Nim złączeni tak ścisłymi 
więzami, że można je porównać do więzów najściślejszych, to jest 
rodzinnych. Z tego zjednoczenia z Chrystusem w jednej woli Ojca, czerpią 
siłę, by zwyciężyć Szatana. Jak Chrystus swoim posłuszeństwem aż do 
śmierci na krzyżu, wynagrodził nieposłuszeństwo Adama i zwyciężył 
Szatana, tak chrześcijanin zwycięży go, łącząc się z posłuszeństwem 
Zbawiciela, idąc jak On drogą krzyża. W ucisku i walce nie upada na duchu, 
opiera się bowiem na Chrystusie-Zwycięzcy i pamięta, że dzięki Jego 
zasługom „niewielkie utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar 
chwały przyszłego wieku dla nas” (2 Kor 4, 17). 

 
 
 

Proste nabożeństwo do Ducha Świętego (Część 3)  

 
 
 

3. Z tekstów bł. Miriam od Jezusa Ukrzyżowanego  

 

„Zdawało mi się, że widzę naszego Pana, opartego o duże drzewo, a wokół 
Niego była pszenica i winogrona, które dojrzały w woni światła, 

rozlewanego przez naszego Pana. Wtedy usłyszałam głos: „Świat i 
wspólnoty zakonne poszukują nowości w nabożeństwach a zaniedbują 

prawdziwe nabożeństwo do Pocieszyciela. To dlatego tkwią w błędzie, w 
rozłamach, to dlatego nie ma ani pokoju, ani światła. Nie wzywa się 

światła, jak winno być wzywane, a ono właśnie objawia nam prawdę. 
Zaniedbuje się tego nawet w seminariach... Trwają prześladowania, 

zazdrość pomiędzy wspólnotami zakonnymi. To dlatego świat jest w 
ciemnościach. Każdy – w świecie czy we wspólnotach – kto będzie wzywał 
Ducha Świętego, nie umrze w błędzie. Każdy kapłan, który będzie szerzył 

to nabożeństwo, otrzyma światło, gdy będzie mówił o tym innym.” 

Powiedziano mi ponadto, że nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie 
wykoślawiać obraz naszego Pana i jego słowa w osobach żyjących w 
świecie, kapłanach i zakonnicach. Ale ten, kto będzie wzywał Ducha 

Świętego, odkryje błąd. Widziałam też tyle rzeczy na temat tego 
nabożeństwa, że można by napisać grube tomy, ale ja nie potrafię o tym 
mówić. A ponadto, jestem nieuczona, która nie umie ani czytać ani pisać. 

Pan odkryje to światło temu, komu zechce”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

Ogłoszenia parafialne  
 
 
 

 W miniony czwartek [8 czerwca] przypadła 4. rocznica 
ingresu ks. bp. Jacka Jezierskiego do katedry św. Mikołaja w 
Elblągu. W osobistych modlitwach pamiętajmy o naszym 
Pasterzu, a szczególnie o pierwszym synodzie diecezji 
elbląskiej, którego uczestnicy zbiorą się na IV. sesji plenarnej 
w najbliższą sobotę w Iławie [16 czerwca 2018]. 

 W dniach od 16 do 24 czerwca będziemy odmawiali 
Nowennę do Bł. Doroty, która przygotuje nas do uroczystości 
odpustowej w naszej parafii 24 czerwca. 

 W miesiącu czerwcu nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa: 
codziennie po wieczornej Mszy świętej (w czwartek po 
adoracji N.S.).  

 Zachęcamy do udziału w Elbląskiej Pieszej Pielgrzymce na 
Jasną Górę z grupą Katedra-Elbląg w dniach od 28 lipca -11 
sierpnia. Pierwsze spotkanie organizacyjne odbędzie się dziś 
o godz. 19:00 na plebanii przy katedrze (plakat - szczegóły). 

 Organizowana jest pielgrzymka rowerowa do Częstochowy na 
Jasną Górę w dniach od 5 – 11 sierpnia. Szczegółowe informacje 
pod numerem telefonu: 515 164 250. 

 W dzisiejszym numerze „Gościa Niedzielnego” o tym, co 
dostaje się do atmosfery gdy palą się tony odpadów, czyli o 
niebezpieczeństwie oddychania truciznami; a także o tym, 
jak Litwa, Łotwa i Estonia przygotowują się na przyjazd 
papieża Franciszka. Zachęcamy do lektury! 

 W minionym tygodniu odeszła do wieczności: 
Śp. Maria Zamłyńska, lat 92  
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie... 

Por. O. Gabriel 


